קוטלי מחלות
קוטלי מחלות

גלבן מנקוזב א.ר.
®

אבקה רטיבה

GALBEN MANCOZEB W.P.
קבוצת  - 4 :FRACהשפעה על סינטזה של חומצות גרעין
קבוצת  - m3 :FRACפעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

למניעה וכטיפול תגובה עם הופעת
סימני כשותית או כמשון ראשונים
› החומר הפעיל

Mancozeb + Benalaxyl

› התוארית

אבקה רטיבה המכילה  8%בנלכסיל  65% +מנקוזב

› רעילות לאדם

נמוכה

› מסיסות במים

נמוכה

› היצרן

FMC, USA

› מס’ הרשוי

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת מס' 974

כללי

בנלכסיל הינו פונגיציד סיסטמי הנקלט במהירות בעלים ובגבעולים של הצמחים המרוססים ,ומדביר את
הפטריה גם לאחר חדירתה לצמח .מנקוזב מדביר את מחוללי המחלות לפני חדירתם לצמח אך אינו פוגע
בהם בתוך הצמח .גלבן מנקוזב מיועד להדברת כשותית וכמשון בשטחים בהם אין אוכלוסית פתוגנים
העמידה לבנלכסיל .עם גילוי עמידות מפסיקים את הטיפול בגלבן מנקוזב וממשיכים לטפל בתכשירים
נעדרי עמידות צולבת לבנלכסיל.
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® סימן רשום של  ,FMCארה"ב

קוטלי מחלות
קוטלי מחלות

גלבן מנקוזב א.ר.
®

GALBEN MANCOZEB W.P.

הוראות שימוש

גלבן מנקוזב מיועד לריסוס מניעה או כטיפול תגובה עם הופעת סימני כשותית או כמשון ראשונים.
הגידול

המחלה

המינון (גרם/ד’)
הריכוז ()%

נפח התרסיס
ליטר/ד’

הערות

יישום אחרון
לפני הקטיף
(ימים)

גפן

כשותית הגפן

 0.3%או שילוב
ריכוז  0.25%עם
קנון 0.25%

עד נגירה

-
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בצל

כשותית הבצל

300
או שילוב מינון
 250גרם/ד’ עם
קנון  250סמ”ק/ד’

60 – 20

-

14

כרוב ,כרובית,
ברוקולי

כשותית
הכרוביים

300

50 - 30

אחת ל3-2-
שבועות

7

מלפפון בשטח
גלוי וחסוי

כשותית
הדלועיים

300

50 – 30

תפוח אדמה

כמשון ,חלפת

עגבנייה

כמשון

 300או
 + 300ויטן 100

אחת ל3-2-
שבועות טיפולי
ביניים ינתנו כל
שבוע בתכשיר
פרוטקטנטי

7
7

גזר

כתמים שקועים

1,600

50 - 30

 6 - 5שבועות
מהזריעה**

טיפול יחיד

*

50 - 20

* להדברת מחלה קיימת
** יש להצניע את התכשיר ביום הריסוס בעזרת השקיית המטרה של  40 - 30קוב לדונם.

שילובים
מלפפון  -ניתן לשלב את התכשיר עם לאנט  20ת.נ .ולאנט  90א.מ.
גפן  -ניתן לשלב עם טיפיקי.
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